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การท าสารสนเทศสขุภาพชอ่งปากจาก แฟ้มมาตรฐาน (๒๖ มค.๕๙) 

ปรบัแกไ้ข (เลก็น้อย) ทมี HDC ด าเนนิการแลว้ 

 ตัด ล าดับที่ ๑ นักเรียนในโรงเรียนได้รบับริการทันตกรรมป้องกันและตามความจ าเป็น จาก กลุ่มรายงาน

มาตรฐาน -> ทันตกรรม 

เนื่องจาก ค าจ ากัดความไม่ชัดเจน และไม่สามารถหาจ านวนนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องได้รับบริการทันตก

รรม จาก HDC  

 รายงานท่ี ๕๒ ทันตกรรมส าหรับเด็ก (ครั้ง) เด็ก2-5 รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คือ 23771B5, 

23771L1, 2377210, 2377211, 2377220, 2377221, 2377222, 2377223 

ปรบัแกไ้ขชือ่รายงาน ทีม HDC ด าเนนิการแลว้ 

 ล าดับที่ ๑๑ ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control ในหญิงต้ังครรภ์(ครั้ง) ปรับชื่อรายงานเป็น ฝึก

แปรงฟนัแบบลงมอืปฏบิัติ และฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ รวมกบั plaque control ในหญิงต้ังครรภ์ (ครั้ง) 

เนื่องจาก ให้ตรงกับความหมายของ รหัสหัตถการ 2338610, 2338611 

 ล าดับที่ ๑๓ การฝึกทักษะการแปรงฟันในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี(คน) ปรับชื่อรายงานเป็น ฝึกแปรงฟนัแบบลง

มือปฏบิัต ิในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี(คน) 

 ล าดับที่ ๒๐ การฝึกทักษะการแปรงฟันในผู้สูงอายุ (คน) ปรับชื่อรายงานเป็น ฝกึแปรงฟนัแบบลงมือปฏบิัติ ใน

ผู้สูงอายุ (คน) 
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 ล าดับที ่๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๒๑, ๒๒ ให้ฟลูออไรด์ใน.... (เด็ก 0-2 ปี, เด็ก 3-5 ปี, ผู้สูงอายุ) ปรับชื่อรายงาน

เป็น เคลอืบ/ทา ฟลูออไรด์ใน.... (เด็ก 0-2 ปี, เด็ก 3-5 ปี, ผู้สูงอายุ) เนื่องจาก ให้ตรงกับความหมายของ รหัส

หัตถการ  

 ล าดับที่ ๒๓ การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ป.1 ETS 6 ปี (คน) ปรับชื่อรายงานเป็น การเคลือบหลุมร่องฟันใน

เด็กอาย ุ6 ปี (คน) 

 ล าดับที่ ๒๔ การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ป.1 ETS 6 ปี (ซี่) ปรับชื่อรายงานเป็น การเคลือบหลุมร่องฟันใน

เด็กอาย ุ6 ปี (ซี่) 

 ล าดับที่ ๒๕ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.1 EST 6 ปี (คน) (dental) ปรับชื่อรายงานเป็น ตรวจสุขภาพ

ช่องปาก ในเด็กอายุ 6 ปี (คน) (dental) 

 ล าดับที่ ๒๖ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.3 (คน) (dental) ปรับชื่อรายงานเป็น ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอาย ุ9 ป ี(คน) (dental) 

 ล าดับที่ ๒๗ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.3 (ครั้ง) (dental) ปรับชื่อรายงานเป็น ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอาย ุ9 ป ี((ครั้ง) (dental) 

 ล าดับที่ ๒๘ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.6 (คน) (dental) ปรับชื่อรายงานเป็น ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอาย ุ12 ป ี(คน) (dental) 
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 ล าดับที่ ๒๙ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.6 (ครั้ง) (dental) ปรับชื่อรายงานเป็น ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอาย ุ12 ป ี((ครั้ง) (dental) 

 ล าดับที่ ๓๔ ฟลูออไรด์(ครั้ง) ปรับชื่อรายงานเป็น ให้ฟลูออไรด์(ครั้ง) 

 ล าดับที่ ๕๓ งาน Indirect Veneer, Inlay, Onlay (ครั้ง) ทันตกรรมหัตถการ 4 ปรับหน่วยนับ เป็น งาน 

Indirect Veneer, Inlay, Onlay (ชิน้) ทันตกรรมหัตถการ 4 

เนื่องจาก รหัสหัตถการในกลุ่มทันตกรรมหัตถการ 4 เป็นงานส าเร็จท้ังหมด 

 

 เสนอ เพิ่ม   ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 6 ปี โดย ทนัตบคุลากร(ครั้ง) (dental) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ล าดับที่ ๒๗ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอายุ ๙ ปี โดย ทันตบคุลากร(ครั้ง) (dental) และ ล าดับที่ ๒๙ ตรวจ

สุขภาพช่องปาก ในเด็กอายุ ๑๒ ปี โดย ทันตบคุลากร(ครั้ง) (dental) 

 เสนอให้งานผู้ป่วยนอก หน่วย คน ใช้เป็นคนไข้ใหม่ในปี แทนคนไข้ใหม่ในเดือน  (ใช ้PID+Hospcode 

เหมือนเดมิ โดยทีม HDC จะพยายามท าให้ตรงกบัทีท่ีมทนัตฯเสนอ) การใช้ CID ให้ใช้ในลักษณะความ

ครอบคลุม ของงานทันตฯจะไปใช้ใน phase2 ผลลัพธ์บริการ 

o ล าดับที่ ๑ ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ) 

o ล าดับที่ ๓ ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทันตกรรม สิทธิ UC (คนต่อสถานบริการ) 

o ล าดับที่ ๙ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงต้ังครรภ์ โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 
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o ล าดับที่ ๑๒ การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปี โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๑๓ การฝึกทักษะการแปรงฟันในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี(คน) 

o ล าดับที่ ๑๔ การ เคลอืบ/ทา ฟลูออไรดใ์นเด็ก 0-2 ปี(คน) 

o ล าดับที่ ๑๖ การตรวจช่องปากเด็ก 3-5 ปี โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๑๗ การ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(คน) 

o ล าดับที่ ๑๙ การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๐ การฝึกทักษะการแปรงฟันในผู้สูงอายุ (คน) 

o ล าดับที่ ๒๑ การให้ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ(คน) 

o ล าดับที่ ๒๓ การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอาย ุ6 ปี (คน) 

o ล าดับที่ ๒๕ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอาย ุ6 ปี โดย ทนัตบคุลากร(คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๖ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 9 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๘ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 12 ป ีโดย ทันตบคุลากร(คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๓๐ ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพ่ือวางแผน รักษา และประเมินผล โดย ทนัต

บคุลากร (คน) (dental) 

เนื่องจาก ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อยหลังได้ 

 เสนอให้ปรับตาราง เดิมที่เป็น ภาคเรียนที่ ๑, ๒ เป็นรายเดือนแบบรายงานอื่นๆ 
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o ล าดับที่ ๒๓ การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอาย ุ6 ปี (คน) 

o ล าดับที่ ๒๔ การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอาย ุ6 ปี (ซี่) 

o ล าดับที่ ๒๕ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 6 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(คน) (dental) 

o เสนอเพ่ิม ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อาย ุ6 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(ครั้ง) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๖ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 9 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๗ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อาย ุ9 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(ครั้ง) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๘ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 12 ป ีโดย ทันตบคุลากร(คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๙ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อาย ุ12 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(ครั้ง) (dental) 

 ปรับให้งานตรวจฟัน (ใช้แฟ้ม dental) ต้องตรวจโดย ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงาน

ทันตสาธารณสุข provider type=02, 06 

o ล าดับที่ ๙ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงต้ังครรภ์ โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๑๒ การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปี โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๑๖ การตรวจช่องปากเด็ก 3-5 ปี โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๑๙ การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ โดย ทนัตบคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๕ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอาย ุ6 ปี โดย ทนัตบคุลากร(คน) (dental) 
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o ล าดับที ่๒๖ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 9 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๗ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อาย ุ9 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(ครั้ง) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๘ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อายุ 12 ป ีโดย ทันตบคุลากร(คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๒๙ ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเดก็อาย ุ12 ป ีโดย ทนัตบคุลากร(ครั้ง) (dental) 

o ล าดับที่ ๓๐ ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพ่ือวางแผน รักษา และประเมินผล โดย ทนัต

บคุลากร (คน) (dental) 

o ล าดับที่ ๓๑ ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพ่ือวางแผน รักษา และประเมินผล โดย ทนัต

บคุลากร (ครั้ง) (dental) 

เนื่องจาก เป็นผลการตรวจฟันท้ังปากและวางแผนการรักษา ท่ีมีคุณภาพ จะท าให้จ านวนลดลงจากปี๕๘ 

 

 

เสนอครัง้ต่อไป  

 ตาราง ICD10TM ปรับปรุงใหม่ ไฟล์ “รหัส_ICD10TM__๑๘ธค๕๘.xls” 

 รายงานท่ี ๖๕ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ซี่) fix รวม crown และ bridge ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม  ปรับหน่วย

นับเป็น ซิ้น  เพ่ือให้ตรงกับ FTE แต่การนับ ซี่ แบบเดิมสอดคล้องกับเวลาท างานมากกว่า หากปรับต้องมี

เงื่อนไข เพ่ิม 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

7 

o ปรับเงื่อนไขการนับผลงาน กรณีที่มีรหัสหัตถการ บอกรายรหัส หลายรายการใน visit เดียวกัน ให้นับ 

เป็น ๑ ชิ้น (หากท าสะพานฟันมากกว่า ๑ ชิ้นจะถูกนับเป็น ๑ ชิ้น) 

 เพิ่มรายงาน 

o ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทางทันตกรรม ไม่นบัรวมกรณีมงีานตรวจฯอยา่งเดยีว รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถาน

บริการ) 

o ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทางทันตกรรม ไม่นบัรวมกรณีมงีานตรวจฯอยา่งเดยีว รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) 

o ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทันตกรรม ไมน่บัรวมกรณีมงีานตรวจฯอย่างเดยีว สิทธิ UC (คนต่อสถานบริการ) 

o ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทันตกรรม ไมน่บัรวมกรณีมงีานตรวจฯอย่างเดยีว สิทธิ UC (ครั้ง) 

o รากฟันเทียม (ครั้ง) 

o รากฟันเทียม (ราก) 

o ทันตกรรมผู้ป่วยนอก ท่ัวไป (FTE) 

o ทันตกรรมผู้ป่วยนอก เฉพาะทาง(FTE) 

o ทันตกรรมผู้ป่วยใน(FTE) 

 

 

 

 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

8 

 

 

 

 

การใชแ้ฟม้บริการสุขภาพ (๔๓แฟ้ม) เพื่อออกรายงานสขุภาพชอ่งปากระดบัสถานพยาบาล จงัหวดั และเขต ณ วนัที ่

๒๖ มค.๕๙ 

 

หลักการ 

 การประมวลผลงาน 

o ความครอบคลุม (คน) นับคนใหม่ในปี (ปีงบประมาณ)  

o ภาระงาน (ครั้ง) นับครั้งที่มารับบริการ กรณีในการประมวลผลงานที่เป็น กลุ่ม/กลุ่มย่อย ของงาน หาก

ผู้ป่วยมารับบริการในครั้งนั้น หลาย กลุ่ม/กลุ่มย่อย ของงาน ให้นับแต่ละ กลุ่ม/กลุ่มย่อย ของงานเป็น ๑ 

ครั้งที่มารับบริการ เช่น ผู้ใช้บริการมา อุดฟัน ๒ ซี่ sealant ๓ ซึ่ นับเป็นงานรักษา ๑ ครั้ง งานส่งเสริม

ป้องกัน ๑ ครั้ง หรืองานอุดฟัน ๑ ครั้ง ๒ ซี่ งาน sealant ๑ ครั้ง ๓ ซี่ เป็นต้น 

o ภาระงาน (ซี่, ชิ้น ฯลฯ) นับหัตถการที่เป็นงานส าเร็จ (ในตาราง ICD10TM คอลัมภ์งานส าเร็จ)  

 การจ าแนกข้อมูล 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

9 

o สิทธิประกันสุขภาพ ผลการให้บริการ ใช้สิทธิการใช้บริการครั้งนั้น : ใช้แฟ้ม service ฟิลด์ instype 

เงื่อนไข สิทธิท่ีต้องการหาข้อมูล 

o ยกเลิกรายงาน ชั้นเรียนของนักเรียนประถมศึกษา ใชอ้ายุแทน โดยใช้แฟ้ม person ฟิลด์ birth เงื่อนไข

นับอายุ ณ วันรับบริการ ในรายงานมีกลุ่มอาย ดังนี้ 

 แรกเกิด ถึง อายุ ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

 อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ถึง ๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

 อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ ถึง ๑๔ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

 เท่ากับหรือมากกว่า ๖๐ ปี 

 อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ ถึง ๖ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

 อายุ ๙ ปีบริบูรณ์ ถึง ๙ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

 อายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๑๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

 

 

 

 

กลุ่มกิจกรรมบริการ (ตัวอักษร เอียงและหนา เป็นส่วนท่ีมีการปรับแก้ไข) 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

10 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

1 1 ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทาง

ทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คน

ต่อสถานบริการ) 

 procedure_o

pd 

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid ใช้

ปีงบประมาณ (1ตค.-30กย.) 

 คนไขใ้หมใ่นปงีบประมาณ 

2 2 ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทาง

ทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ 

(ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 procedcode+ 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

3 3 ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทันตก

รรม สิทธิ UC (คนต่อสถาน

บริการ) 

 procedure_o

pd 

 

 

 service  

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 

 instype 

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid 

 คนไขใ้หมใ่นปงีบประมาณ 

 สิทธิ UC 

4 4 ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทันตก  procedure_o  procedcode+  มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

11 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

รรม สิทธิ UC (ครั้ง) pd 

 

 

 service  

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 instype 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

 

 สิทธิ UC 

เพ่ิม  ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทาง

ทันตกรรม ไมน่บัรวมกรณีมี

งานตรวจฯอยา่งเดยีว รวม

ทุกสิทธิ์ (คนต่อสถาน

บริการ) 

 procedure_o

pd 

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 มีรหัสหัตถการทันตฯ , ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid ใช้

ปีงบประมาณ (1ตค.-30กย.) 

 ไมน่บัเปน็ผลงาน หากมเีฉพาะ

รหัสตรวจสุขภาพชอ่งปากฯ 

โดยไม่มหีัตถการอืน่ 

 คนไขใ้หมใ่นปงีบประมาณ 

เพ่ิม  ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทาง

ทันตกรรม ไมน่บัรวมกรณีมี

งานตรวจฯอยา่งเดยีว รวม

 procedure_o

pd 

 procedcode+ 

hospcode+pid

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

ทุกสิทธิ์ (ครั้ง) +seq+date_ser  ไมน่บัเปน็ผลงาน หากมเีฉพาะ

รหัสตรวจสุขภาพชอ่งปากฯ 

โดยไม่มหีัตถการอืน่ 

เพ่ิม  ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทันตก

รรม ไมน่ับรวมกรณีมงีาน

ตรวจฯอยา่งเดยีว สิทธิ UC 

(คนต่อสถานบริการ) 

 procedure_o

pd 

 

 

 

 

 service  

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 

 

 

 instype 

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid 

 ไมน่บัเปน็ผลงาน หากมเีฉพาะ

รหัสตรวจสุขภาพชอ่งปากฯ 

โดยไม่มหีัตถการอืน่ 

 คนไขใ้หมใ่นปงีบประมาณ 

 สิทธิ UC 

เพ่ิม  ผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทันตก

รรม ไมน่ับรวมกรณีมงีาน

ตรวจฯอยา่งเดยีว สิทธิ UC 

(ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode+ 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

13 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 

 

 service  

 

 instype 

 ไมน่บัเปน็ผลงาน หากมเีฉพาะ

รหัสตรวจสุขภาพชอ่งปากฯ 

โดยไม่มหีัตถการอืน่ 

 สิทธิ UC 

5 5 ผู้ป่วยในที่รับบบริการทาง

ทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ 

(visit) 

 procedure_i

pd 

 

 

 provider 

 provider+ 

hospcode+an+ 

datetime_disch 

 provider+provi

der type 

 providerท่ีเป็นทันตแพทย์, ไม่

นับซ้ า (distinct) hospcode + 

an + datetime_disch 

 

 provider type=02 

6 6 ผู้ป่วยในที่รับบริการทางทัน

ตกรรม สิทธิ UC (visit) 

 procedure_i

pd 

 

 provider 

 provider+ 

hospcode+ 

an+ 

datetime_disch 

 providerท่ีเป็นทันตแพทย์, ไม่

นับซ้ า (distinct) hospcode + 

an+ datetime_disch 

 provider type=02 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 

 admission  

 provider+ 

provider type 

 instype 

 

 สิทธิ UC 

7 7 ผู้ป่วยนอกทันตกรรมท่ีรับส่ง

ต่อ(Refer IN CAUSEIN 

1,2) รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 

 

 service 

 procedcode+ 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 typein+causei

n 

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

 

 typein = 3 + causein = 1,2 

8 8 ผู้ป่วยนอกทันตกรรมท่ีส่งต่อ 

(Refer OUT CAUSEOUT 

1, 2) รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 

 

 procedcode+ 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 typeout+cause

 มีรหัสหัตถการทันตฯ, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

 

 typeout = 3,6 + causeout = 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 service out 1,2 

9 11 ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

หญิงต้ังครรภ์  โดย ทนัต

บคุลากร (คน) (dental) 

 dental 

 

 

 provider 

 provider+hosp

code+pid+dent

type 

 

 provider+ 

provider type 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid + denttype = 1 

 provider type=02,06 

10 20 ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 

ในหญิงต้ังครรภ์(ครั้ง) 
 procedure_o

pd 

 

 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 

 date_serv+ga 

 นับรหัส 2338610 หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

 นับเฉพาะหญิงต้ังครรถ์โดย 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

16 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 anc เลือก anc ครั้งล่าสุดจาก 

date_serv, แล้วค านวณว่าห่าง

จากวันที่ 1 ตุลาคม กี่สัปดาห์, 

น าผลการค านวณ+อายุครรถ์ 

(ga), นับเฉพาะคนท่ี มีอา

ยุครรถ์ =4-45 สัปดาห์ 

11 21 ฝกึแปรงฟนัแบบลงมือปฏบิัติ 

และฝึกแปรงฟันแบบลงมือ

ปฏิบัติ และplaque control 

ในหญิงต้ังครรภ์ (ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 

 

 

 anc 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 

 date_serv+ga 

 นับรหัส 2338610, 2338611 

หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

 นับเฉพาะหญิงต้ังครรถ์โดย 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

17 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

เลือก anc ครั้งล่าสุดจาก 

date_serv, แล้วค านวณว่าห่าง

จากวันที่ 1 ตุลาคม กี่สัปดาห์, 

น าผลการค านวณ+อายุครรถ์ 

(ga), นับเฉพาะคนท่ี มีอา

ยุครรถ์ =4-45 สัปดาห์ 

12 54 การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปี 

โดย ทนัตบคุลากร (คน) 

(dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 

 person 

 provider+hosp

code+pid  

 

 provider+ 

provider type 

 birth 

 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid 

 provider type=02,06 

 

 นับคนท่ีอายุ 0- 2 ปี 11 เดือน 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

18 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

29 วัน  ณ วันรับบริการ 

13 55 ฝกึแปรงฟนัแบบลงมือปฏบิัติ 

ในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี(คน) 

 procedure_o

pd 

 

 

 person 

 procedcode+ 

hospcode+pid  

 birth 

 นับรหัส 2338610 ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid 

 

 นับคนท่ีอายุ 0- 2 ปี 11 เดือน 

29 วัน ณ วันรับบริการ 

14 56 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 

0-2 ปี(คน) 

 procedure_o

pd 

 

 person 

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 birth 

 นับรหัส 2377020, 2377021 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid 

 นับคนท่ีอายุ 0- 2 ปี 11 เดือน 

29 วัน ณ วันรับบริการ 

15 57 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก  procedure_o  procedcode  นับรหัส 2377020, 2377021 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

19 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

0-2 ปี(ครั้ง) pd 

 

 

 person 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 birth 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid+seq+date_ser 

 

 นับคนท่ีอายุ 0- 2 ปี 11 เดือน

29 วัน ณ วันรับบริการ 

16 58 การตรวจช่องปากเด็ก 3-5 ปี 

โดย ทนัตบคุลากร (คน) 

(dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 

 person 

 provider+hosp

code+pid  

 

 provider+ 

provider type 

 birth 

 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid 

 provider type=02,06 

 

 นับคนท่ีอายุ 3- 5 ปี 11 เดือน 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

20 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

29 วัน  ณ วันรับบริการ 

17 59 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 

3-5 ปี(คน) 

 procedure_o

pd 

 

 person 

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 birth 

 นับรหัส 2377020, 2377021 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid 

 นับคนท่ีอายุ 3- 5 ปี 11 เดือน 

29 วัน ณ วันรับบริการ 

18 60 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 

3-5 ปี(ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 

 

 person 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 birth 

 นับรหัส 2377020, 2377021 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid+seq+date_ser 

 

 นับคนท่ีอายุ 3- 5 ปี 11 เดือน

29 วัน ณ วันรับบริการ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

21 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

19 65 การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ 

โดย ทนัตบคุลากร (คน) 

(dental) 

 dental 

 

 

 provider 

 provider+hosp

code+pid+dent

type 

 

 provider+ 

provider type 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid + denttype = 4 

 provider type=02,06 

20 66 ฝกึแปรงฟนัแบบลงมือปฏบิัติ 

ในผู้สูงอายุ (คน) 

 procedure_o

pd 

 

 person 

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 birth 

 นับรหัส 2338610 ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid 

 นับคนท่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วัน

รับบริการ 

21 67 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ใน

ผู้สูงอายุ(คน) 

 procedure_o

pd 

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 นับรหัส 2387020, 2387021 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

22 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 

 person 

 birth + pid 

 นับคนท่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วัน

รับบริการ 

22 68 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ใน

ผู้สูงอายุ (ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 

 

 person 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 birth 

 นับรหัส 2387020, 2387021 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid+seq+date_ser 

 

 นับคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วัน

รับบริการ 

23 14 การเคลือบหลุมร่องฟันใน

เด็กอาย ุ6 ปี (คน) 

 procedure_o

pd 

 

 

 procedcode+ 

hospcode+pid 

 

 birth 

 นับรหัส 2387030 หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode+pid 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

23 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 person  นับคนท่ีอายุ 6ปี-6ปี11เดือน29

วัน ณ วันรับบริการ 

24 15 การเคลือบหลุมร่องฟันใน

เด็กอาย ุ6 ปี (ซี่) 

 procedure_o

pd 

 

 

 person 

 procedcode 

 

 

 birth 

 นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัส 

2387030 หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” 

 นับคนท่ีอายุ 6ปี-6ปี11เดือน29

วัน ณ วันรับบริการ 

25 12 ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอาย ุ6 ป ีโดย ทันต

บคุลากร (คน) (dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 

 provider+hosp

code+pid 

 

 provider+ 

provider type 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid 

 provider type=02,06 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

24 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 person  birth  

 นับคนท่ีอายุ 6ปี-6ปี11เดือน29

วัน ณ วันรับบริการ 

26 เพ่ิม ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอายุ 6 ปี (ครั้ง) (dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 

 person 

 provider+hosp

code+pid+seq

+date_ser 

 

 provider+ 

provider type 

 birth 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode+pid+seq+date_se

r 

 provider type=02,06 

 

 นับคนท่ีอายุ 6ปี-6ปี11เดือน29

วัน ณ วันรับบริการ 

27 61 ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน  Dental  provider+hosp  providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

25 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

เด็กอาย ุ9 ป ีโดย ทันต

บคุลากร (คน) (dental) 

 

 

 provider 

 

 person 

code+pid 

 

 provider+ 

provider type 

 birth 

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid 

 provider type=02,06 

 

 นับคนท่ีอายุ 9ปี-9ปี11เดือน29

วัน ณ วันรับบริการ 

28 62 ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอาย ุ9 ป ีโดย ทันต

บคุลากร (ครั้ง) (dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 

 person 

 provider+hosp

code+pid+seq

+date_ser 

 

 provider+ 

provider type 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode+pid+seq+date_se

r 

 provider type=02,06 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

26 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 birth  

 นับคนท่ีอายุ 9ปี-9ปี11เดือน29

วัน ณ วันรับบริการ 

29 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กเด็กอาย ุ12 ป ีโดย ทนัต

บคุลากร (คน) (dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 

 person 

 provider+hosp

code+pid 

 

 provider+ 

provider type 

 birth 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 

+ pid 

 provider type=02,06 

 

 นับคนท่ีอายุ 12ปี-12ปี11เดือน

29วัน ณ วันรับบริการ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

27 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

30 64 ตรวจสุขภาพช่องปาก ใน

เด็กอาย ุ12 ป ีโดย ทันต

บคุลากร (ครั้ง) (dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 

 person 

 provider+hosp

code+pid+seq

+date_ser 

 

 provider+ 

provider type 

 birth 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode+pid+seq+date_se

r 

 provider type=02,06 

 

 นับคนท่ีอายุ 12ปี-12ปี11เดือน

29วัน ณ วันรับบริการ 

31 9 ตรวจสุขภาพช่องปากรวม

ทุกกลุ่ม ตรวจเพ่ือวางแผน 

รักษา และประเมินผล  ทันต

บุคลากร (คน) (dental) 

 Dental 

 

 

 provider+hosp

code+pid 

 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) hospcode 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

28 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 provider  provider+ 

provider type 

+ pid 

 provider type=02,06 

32 10 ตรวจสุขภาพช่องปากรวม

ทุกกลุ่ม ตรวจเพ่ือวางแผน 

รักษา และประเมินผล (ครั้ง) 

(dental) 

 Dental 

 

 

 provider 

 provider+hosp

code+pid+seq

+date_ser 

 

 provider+ 

provider type 

 providerที่เปน็ทนัตแพทย์หรอื

เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ, 

ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode+pid+seq+date_se

r 

 provider type=02,06 

33 19 ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 

และฝึกแปรงฟันแบบลงมือ

ปฏิบัติ และplaque control 

(ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 นับรหัส 2338610, 2338611 

หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

29 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

seq + date_ser 

34 13 การเคลือบหลุมร่องฟัน 

(ครั้ง) 

 procedure_o

pd 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 นับรหัส 2377030, 2387030 

หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

35 16 ให้ฟลูออไรด์(ครั้ง)  procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 นับรหัส 2337010, 2377020, 

2377021, 2387020, 

2387021 หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

30 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

seq + date_ser 

36 17 PRR (ครั้ง)  procedure_o

pd 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 นับรหัส 2377040, 2387040 

หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

37 18 PRR (ซี่)  procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัส 

2377040, 2387040 หรือดูใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” 

38 22 ขูดหินปูน (ครั้ง)  procedure_o  procedcode  ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

31 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

pd 

 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

 เงื่อนไข มรีหสัของงานขดู

หนิปนู หลายรหัส ใน visit 

เดียวกนัใหน้บั ๑ ครัง้ 

39 23 ถอนฟัน (ครั้ง)  procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

40 24 ถอนฟัน (ซี่)  procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

32 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” 

41 25 อุดฟัน (ครั้ง)  procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

42 26 อุดฟัน (ซี่)  procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” 

43 27 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) 

ฟันแท้ หน้า 

 procedure_o

pd 

 procedcode 

hospcode+pid

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

33 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 +seq+date_ser “รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

44 28 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟัน

แท้ หน้า 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

45 29 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) 

ฟันแท้ กรามน้อย 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

34 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

46 30 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟัน

แท้ กรามน้อย  
 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

47 31 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) 

ฟันแท้ กราม 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

48 32 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟัน

แท้ กราม 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

35 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

49 33 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) 

ฟันแท้ ท่ียุ่งยาก (retreat, 

root canal obstruction, 

Internal root repair, 

Apexification) 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

50 34 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟัน

แท้ ท่ียุ่งยาก (retreat, root 

canal obstruction, 

Internal root repair, 

Apexification) 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

36 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

51 35 รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริ

ทันต์3-4 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“กลุ่มย่อย”, ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode + pid + seq + 

date_ser 

52 36 รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริ

ทันต์5-8 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“กลุ่มย่อย”, ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode + pid + seq + 

date_ser 

53 37 ทันตกรรมส าหรับเด็ก (ครั้ง) 

เด็ก2-5 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“กลุ่มย่อย”, ไม่นับซ้ า (distinct) 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

37 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

hospcode + pid + seq + 

date_ser 

54 52 งาน Indirect Veneer, 

Inlay, Onlay (ชิน้) ทันตก

รรมหัตถการ 4 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

55 38 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) 

removeableรวม ARPD, 

MRPD, Single Complete 

Denture, Complete 

Denture, งานซ่อมฟันเทียม

ถอดได้ และงานฟันเทียม

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

38 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

ถอดได้อื่นๆ 

56 39 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) 

ARPD ไม่รวมงานซ่อมฟัน

เทียม 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

57 40 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) 

MRPD ไม่รวมงานซ่อมฟัน

เทียม 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

58 41 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) 

Single Complete Denture 

ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

39 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y”+ มีรหัสหัตถการของงาน 

Single Complete Denture 

เพียงรหัสเดียว 

59 42 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) 

Complete Denture ไม่รวม

งานซ่อมฟันเทียม 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y”+ มีรหัสหัตถการของงาน 

Single Complete Denture ๒ 

รหัส ท่ีขึ้นด้วยรหัส 227 และ 

228 ใน visit เดียวกัน 

60 43 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง)  procedure_o  procedcode  ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

40 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

แยกสิทธิ UC removeable

รวม ARPD, MRPD, 

Single Complete 

Denture, Complete 

Denture, งานซ่อมฟันเทียม

ถอดได้ และงานฟันเทียม

ถอดได้อื่นๆ 

pd 

 

 

 

 service 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 

 instype 

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

 สิทธิ UC 

61 44 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) 

ARPD แยกสิทธิ UC ไม่รวม

งานซ่อมฟันเทียม 

 procedure_o

pd 

 

 

 service  

 procedcode 

 

 

 instype 

 นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

 สิทธิ UC 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

41 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

62 45 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) 

MRPD แยกสิทธิ UC ไม่

รวมงานซ่อมฟันเทียม 

 procedure_o

pd 

 

 

 service  

 procedcode 

 

 

 instype 

 นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

 สิทธิ UC 

63 46 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิน้) 

Single Complete Denture 

แยกสิทธิ UC ไม่รวมงาน

ซ่อมฟันเทียม 

 procedure_o

pd 

 

 

 service  

 procedcode 

 

 

 instype 

 นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y”+ มีรหัสหัตถการของงาน 

Single Complete Denture 

เพียงรหัสเดียว 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

42 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 สิทธิ UC 

64 47 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) 

Complete Denture แยก

สิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟัน

เทียม 

 procedure_o

pd 

 

 

 

 

 service  

 procedcode 

 

 

 

 

 instype 

 นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y”+ มีรหัสหัตถการของงาน 

Single Complete Denture ๒ 

รหัส ท่ีขึ้นด้วยรหัส 227 และ 

228 ใน visit เดียวกัน 

 สิทธิ UC 

65 48 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) fix 

รวม crown, bridge, งาน

ซ่อมฟันเทียมติดแน่น และ

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไม่นับซ้ า 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

43 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

งานฟันเทียมติดแน่นอื่นๆ (distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

66 49 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ซิน้) fix 

รวม crown และ bridge ไม่

รวมงานซ่อมฟันเทียม 

 procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y”  

 ไม่นับซ้ า (distinct) รหัสในกลุ่ม

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิน้) fix 

รวม crown และ bridge ไม่รวม

งานซ่อมฟันเทียม 

67 50 ทันตกรรมจัดฟัน (ครั้ง) ทัน

ตกรรมจัดฟัน 2-9 

 procedure_o

pd 

 procedcode 

hospcode+pid

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

44 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

 +seq+date_ser “กลุ่มย่อย”, ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode + pid + seq + 

date_ser 

68 51 งานศัลยกรรมช่องปาก 

(ครั้ง) ศัลยกรรมช่องปาก 2-

7 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“กลุ่มย่อย”, ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode + pid + seq + 

date_ser 

69 53 งานทันตกรรมบดเคี้ยว 

(ครั้ง) ทันตกรรมบดเคี้ยว 3-

5 

 procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“กลุ่มย่อย”, ไม่นับซ้ า (distinct) 

hospcode + pid + seq + 

date_ser 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

45 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

เพ่ิม  รากฟันเทียม (ครั้ง)  procedure_o

pd 

 

 procedcode 

hospcode+pid

+seq+date_ser 

 ดูในบัญชีรายการฯ หรือดูใน

ไฟล์ “รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ”, ไมน่ับซ้ า 

(distinct) hospcode + pid + 

seq + date_ser 

เพ่ิม  รากฟันเทียม (ราก)  procedure_o

pd 

 procedcode  นับทุกหัตถการ ท่ีเป็นรหัสใน

บัญชีรายการฯ หรือดูในไฟล์ 

“รหัส_ICD10TM” คอลัมภ์ 

“รายการหัตถการ” +งานส าเร็จ 

“Y” 

เพ่ิม  ทันตกรรมผู้ป่วยนอก ท่ัวไป 

(FTE) 

     Sum จ านวนของ (ล าดับที ่๓๑, 

๓๒, ๓๗, ๓๙, ๔๑) * 28 หน่วย

เป็นนาที 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

46 

ล า

ดบั 

(ให

ม่) 

ล าดั

บ 

(เดมิ

) 

รายการขอ้มลู แฟม้ ฟิลด ์ เงื่อนไข 

เพ่ิม  ทันตกรรมผู้ป่วยนอก เฉพาะ

ทาง(FTE) 

     Sum จ านวนของ (ล าดับที ่๔๓, 

๔๕, ๔๗, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, 

๕๓, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๖๕, 

๖๖, ๖๗ และ ๖๘) * 120 หน่วย

เป็นนาที 

เพ่ิม  ทันตกรรมผู้ป่วยใน(FTE)      จ านวนของ ล าดับท่ี ๕ * 180 

หน่วยเป็นนาที 

 

 

 

 

บญัชรีายการบริการทนัตกรรม กบัรหสัหัตถการ ICD10TM 

 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

47 

รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

ตรวจสุขภาพช่องปากฯ 2330010, 2330011, 2330012, 2330013, 2330014, 2330020, 

2330040, 2380010, 2330099, 2339920 

เคลือบหลุมร่องฟัน (ครั้ง) 2377030, 2387030 

เคลือบหลุมร่องฟัน (ป.๑ ฟันแท้) (คน/ซี่) 2387030 

ฟลูออไรด์ (ครั้ง) 2377020, 2377021, 2387020, 2387021 

PRR (ครั้ง/ซี่) 2377040, 2387040 

ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ (ครั้ง) 2338610 

ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ

plaque control (ครั้ง) 

2338611 

ขูดหินปูน (ครั้ง) 2277310, 2277320, 2287310, 2287320, 2367310 

ถอนฟัน (ครั้ง/ซี่) 2372600, 2372700, 2381402, 2382600, 2392700, 2382770 

อุดฟัน (ครั้ง/ซี่) 23771A1, 23771A2, 23771A3, 23771A4, 23871A1, 23871A2, 

23871A3, 23871A4, 23771B1, 23771B2, 23771B3, 23771B4, 

23771C1, 23771C2, 23771C3, 23771C4, 23871B1, 23871B2, 

23871B3, 23871B4, 23871C1, 23871C2, 23871C3, 23871C4 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 

48 

รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ หน้า 2387220, 2387223, 2387226 

รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ หน้า 2387223, 2387226 

รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กราม

น้อย 

2387221, 2387224, 2387227 

รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ กราม

น้อย  
2387224, 2387227 

รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กราม 2387222, 2387225, 2387228 

รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ กราม 2387225, 2387228 

รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ ท่ี

ยุง่ยาก (retreat, root canal 

obstruction, Internal root repair, 

Apexification) 

2387230, 2387232, 2387240, 2387241, 2387242, 2387243, 

2387244, 2387245, 2387250, 2387251, 2387252 

รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ ท่ียุ่งยาก 

(retreat, root canal obstruction, 

Internal root repair, Apexification) 

2387230, 2387232, 2387243, 2387244, 2387245, 2387252 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริทันต์3-4 2367320, 2367330, 2367340, 2387310, 2387311, 2367388 

รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริทันต์5-8 2387280, 2387281, 2387282, 2387283, 2387284, 2337310, 

2367350, 2367351, 2367352, 2367353, 2367354, 2367355, 

2337311, 2337312, 2337313, 2367360, 2367361, 2367362, 

2367370, 2367371, 2367372, 2367380, 2367381 

ทันตกรรมส าหรับเด็ก (ครั้ง) เด็ก2-5 23771B5, 23771L1, 2377210, 2377211, 2377220, 2377221, 

2377222, 2377223 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) removeable

รวม ARPD, MRPD, Single 

Complete Denture, Complete 

Denture, งานซ่อมฟันเทียมถอดได้ และ

งานฟันเทียมถอดได้อื่นๆ 

2277420, 2287420, 2277421, 2277422, 2287421, 2287422, 

2387410, 2277410, 2277411, 2277412, 2277413, 2287410, 

2287411, 2287412, 2287413, 2277440, 2277441, 2277442, 

2277443, 2277444, 2277445, 2277446, 2277447, 2277450, 

2277451, 2277460, 2277461, 2277470, 2277471, 2277472, 

2277473, 2287441, 2287442, 2287443, 2287444, 2287445, 

2287446, 2287447, 2287450, 2287451, 2287460, 2287461, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

2287470, 2287471, 2287472, 2287473, 2387420, 2277430, 

2277431, 2277432, 2287430, 2287431, 2287432, 2337599 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) ARPD ไม่รวม

งานซ่อมฟันเทียม 

2277420, 2287420 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) MRPD ไม่รวม

งานซ่อมฟันเทียม 

2277421, 2277422, 2287421, 2287422, 2387410 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Single 

Complete Denture ไม่รวมงานซ่อมฟัน

เทียม 

2277410, 2277411, 2277412, 2277413, 2287410, 2287411, 

2287412, 2287413 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Complete 

Denture ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม 

2277410, 2277411, 2277412, 2277413, 2287410, 2287411, 

2287412, 2287413 

มีงาน Single Complete Denture ท่ีขึ้นด้วยรหัส 227 และ 228 visit 

เดียวกัน 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) fix รวม 

crown, bridge, งานซ่อมฟันเทียมติด

แน่น และงานฟันเทียมติดแน่นอื่นๆ 

23871N1, 23871N2, 23871N3, 23871N4, 23871P1, 23871P2, 

23871P3, 23871P4, 23871P5, 23871P6, 23871P7, 23871S2, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

23871S3, 23871S4, 23874A1, 23874A2, 23874A3, 23874B1, 

23874B2, 23874B3, 23874C1, 23874C2, 23874C3, 23874C4, 

23874E1, 23874F1, 23874F2, 23874G1, 23874G2, 23874G3, 

23874G4, 23874H5, 23874J1, 23874J2, 23874J3, 23874K1, 

23874K2, 23874K3, 23874L1, 23874L2, 23874L3, 23874M1, 

23874N1, 23874P1, 23874P2, 23874Q1, 23874Q2, 23874Q3, 

23874R1, 23874R2, 23874V2, 23874V1, 23874V3, 2337499 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิน้) fix รวม crown 

และ bridge ไมร่วมงานซ่อมฟันเทียม 

23871N1, 23871N2, 23871N3, 23871N4, 23871P1, 23871P2, 

23871P3, 23871P4, 23871P5, 23871P6, 23871P7, 23871S2, 

23871S3, 23871S4, 23874A1, 23874A2, 23874A3, 23874B1, 

23874B2, 23874B3, 23874C1, 23874C2, 23874C3, 23874C4, 

23874E1, 23874F1, 23874F2, 23874G1, 23874G2, 23874G3, 

23874G4, 23874H5, 23874J1, 23874J2, 23874J3, 23874K1, 

23874K2, 23874K3, 23874L1, 23874L2, 23874L3, 23874M1, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

23874N1, 23874P1, 23874Q1, 23874Q2, 23874R1, 23874R2, 

23874V2, 23874V1, 23874V3 

ทันตกรรมจัดฟัน (ครั้ง) ทันตกรรมจัดฟัน 

2-9 

2407420, 2337610, 2337611, 2337620, 2337621, 2337630, 

2337631, 2337632, 2337633, 2337634, 2337640, 2337641, 

2337642, 2337643, 2337644, 2337645, 2337646, 2337650, 

2337651, 2337660, 2337662, 2337663, 2337664, 2337665, 

2337666, 2337667 

งานศัลยกรรมช่องปาก (ครั้ง) ศัลยกรรม

ช่องปาก 2-7 

1010400, 1011101, 1012200, 1012201, 1012400, 1012600, 

1012601, 1012602, 1012800, 1013900, 1014300, 1014800, 

1014801, 1014802, 1054400, 1054500, 1054600, 1054700, 

1452800, 1453800, 1453900, 1453901, 1453902, 1454700, 

1513800, 1513801, 1513802, 1523800, 1523801, 1532300, 

1532400, 1532409, 1532600, 1532601, 1532800, 1533800, 

1533900, 1533901, 1533902, 1534700, 1535000, 1540400, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

1541000, 1541100, 1542100, 1542200, 1542201, 1542202, 

1542299, 1542600, 1542601, 1542602, 1542603, 1542610, 

1542800, 1543901, 1544700, 1544800, 1544801, 1544802, 

1544803, 1545000, 1545001, 1547510, 1590400, 1592200, 

1592600, 1592601, 1592602, 1592603, 1592604, 1592610, 

1592611, 1592612, 1593600, 1593601, 1593602, 1593603, 

1593700, 1593701, 1593900, 1593901, 1594400, 1594500, 

1594800, 1594801, 1594802, 1597430, 1597431, 1600400, 

1602200, 1602600, 1602601, 1602602, 1602603, 1602604, 

1602605, 1602606, 1602607, 1602610, 1602611, 1603600, 

1603601, 1603602, 1603603, 1603700, 1603701, 1603900, 

1603901, 1603902, 1603903, 1603904, 1604400, 1604500, 

1604800, 1604801, 1604802, 1604803, 1607430, 1607431, 

1610400, 1612100, 1612600, 1612601, 1612603, 1612610, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

1612611, 1612800, 1613600, 1613601, 1613699, 1613700, 

1613701, 1613900, 1614500, 1614800, 1614801, 1614802, 

1620000, 1621100, 1621500, 1622400, 1622600, 1622601, 

1622602, 1622603, 1622604, 1622605, 1622606, 1622607, 

1622610, 1622615, 1622617, 1622620, 1622621, 1623600, 

1623601, 1623810, 1623900, 1623901, 1624400, 1624800, 

1624801, 1624802, 1628100, 1630400, 1773600, 1773700, 

1773701, 1773900, 1783900, 1852600, 1853900, 1920000, 

1920401, 1922201, 1922210, 1922211, 1922212, 1924000, 

1932209, 1932219, 1932610, 1932619, 1934000, 1950400, 

1950401, 1951100, 1952200, 1952600, 1952601, 1952699, 

1953100, 1953900, 1953901, 1954000, 1954500, 1960400, 

1960401, 1961100, 1962200, 1962600, 1962601, 1962699, 

1963100, 1963900, 1963901, 1964000, 1964500, 1980400, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

1980401, 1981100, 1982100, 1982200, 1982201, 1982600, 

1982601, 1982699, 1983100, 1983900, 1983901, 1984000, 

1984400, 1984500, 2010400, 2011100, 2012100, 2012200, 

2012201, 2012600, 2012601, 2012602, 2012610, 2012615, 

2013900, 2014700, 2014800, 2014801, 2014802, 2014803, 

2015000, 2015001, 2015002, 2015004, 2140400, 2140401, 

2142100, 2142600, 2142601, 2142602, 2142603, 2142604, 

2142605, 2142606, 2142609, 2162210, 2172210, 2212200, 

2212600, 2250400, 2252100, 2252600, 2253901, 2254800, 

2254810, 2262100, 2262600, 2292200, 2292201, 2330400, 

2332200, 2332601, 2334000, 2334800, 2334801, 2334810, 

2334820, 2350400, 2350401, 2352100, 2352400, 2352600, 

2352601, 2352602, 2352603, 2352604, 2352800, 2352801, 

2360400, 2360401, 2362100, 2362600, 2382300, 2382601, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

2382602, 2382603, 2382604, 2384900, 2385000, 2392600, 

2400400, 2402600, 2402601, 2410400, 2412600, 2412601, 

2414700, 2414800, 2414801, 2414802, 2414803, 2414804, 

2414806, 2420400, 2422600, 2422601, 2423900, 2387260, 

2387264, 2387265, 2387266, 2387267, 2387268, 2387270, 

2387285, 2337510, 2337511, 2337512, 2337513, 2337514, 

2337515, 2337516 

งาน Indirect Veneer, Inlay, Onlay 

(ชิ้น) ทันตกรรมหตัถการ 4 

23871E1, 23871E2, 23871E3, 23871F1, 23871F2, 23871F3, 

23871G1, 23871G2, 23871G3, 23871H2, 23871H3, 23871H4, 

23871J2, 23871J3, 23871J4, 23871K2, 23871K3, 23871K4, 

23871Q2, 23871Q3 

งานทันตกรรมบดเคี้ยว (ครั้ง) ทันตกรรม

บดเคี้ยว 3-5 

1629910, 2339910, 2339911, 2339912, 2339913, 2339914 

งานรากเทียม (ครั้ง) 2337510, 2337512, 2337514, 2337515, 2337516, 2337522, 



หมายเหตุ รายงานท่ีใชห้น่วย ซ่ี จะมีจ านวนนอ้ยกวา่งานท่ีท าจริง เน่ืองจากการก าหนดเง่ือนไข ของแฟ้มบริการสุขภาพท่ีไม่ใหส่้งออกขอ้มูลงานหตัถการท่ีมีรหสัเดียวกนั
ในการมารับบริการของคนไขใ้นคร้ังเดียวกนั 
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รายการบรกิารทนัตกรรม รหัสหัตถการ ICD10TM 

2337540, 2337541, 2337542, 2337543, 2337544, 2337545, 

2337550, 2337551, 2337560, 2337570, 2337580 

งานรากเทียม (ราก) 2337510, 2337512, 2337514, 2337515 

 


